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1.1 Latar Belakang

Webcam adalah kamera khusus PC (Personal Computer) yang mcrupakan
produk multifungsi, karena b.sa digunakan sebagai kamera digital, untuk video
conference dan umum digunakan untuk keperluan chatting. Webcam
dikategorikan ke dalam kamera digital karena mulai dari pemotretan/rekaman
video, pemrosesan ,dan penyimpanan memakai perangkat digital.

Dari segi fisik, webcam terlihat sebagai kamera yang ringkas sehingga
cukup nngan dan mudah dipindah-pindahkan. Dari sisi lain webcam merupakan
kamera yang relatif murah namun memiliki kemampuan yang cukup baik dalam
pengambilan objek. Webcam dapat digunakan untuk pemotretan dengan resolusi
mencapai 640 x480 pixel dan untuk rekaman video rata-rata 30 gambar /detik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, muncul ide untuk menggunakan webcam
sebagai alat ukur geometri produk, dalam hal ini bagian yang diambil adalah hasil
pemotretan. Benda ukur dipotret menggunakan webcam dengan jarak tertentu, lalu
diolah menggunakan perangkat lunak pemrosesan citra, sehingga dipcroleh
dimensi dari benda ukur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari
penelitian yang akan dilakukan, yaitu layakkah webcam digunakan sebagai alat
ukur geometri produk?

 



1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat webcam menjadi sebuah alat ukur sederhana.

2. Pengukuran yang dilakukan hanyalah berupa pengukuran diameter

lingkaran permukaan peneitra produk 2 dimensi.

3. Ukuran diameter produk 10-50 mm.

4. Jarak pemotretan 20-100 mm dari permukaan objek ukur.

5. Benda ukur berupa lingkaran tanpa ketebalan dan koin dengan ketebalan

maksimal 20 mm.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji

kelayakan webcam sebagai alat ukur geometri produk.

1.5. Manfaat Penelitian

Kontrol kualitas dimensi produk dapat dilakukan menggunakan webcam.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini diberikan uraian bab demi bab

yang berurutan untuk mempemiudah pembahasan. Pokok-pokok permasalahan

dalam penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang terdiri dari, bab 1merupakan

bab pcndahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II

menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjelasan secara terperinci

mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk pemecahan masalah.

Bab III di uraikan tentang perancangan dan mekanisme kerja alat, sedangkan

pada bab IV akan dibahas mengenai pengambilan dan pengolahan data hasil
pengukuran. Pada bab Vakan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil

yang didapat pada bab scbelumnya, sedangkan bab VI mcrupakan bab penutup

yang berisi kesimpulan dan saran.

 


